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Ένα θεωρητικό υπόδειγμα* επιλογών του 
καταναλωτή στην περίπτωση των 

γενοσήμων και των off patent φαρμάκων 

*Υπόδειγμα: η μελέτη ενός φαινομένου του «πραγματικού κόσμου» από 
το οποίο αφαιρούνται οι επουσιώδεις λεπτομέρειες και η ανάλυση 
εστιάζει στην «οικονομική μηχανική» των συμπεριφορών των δρώντων 



Οι θεωρητικές καταβολές του υποδείγματος: 
Theory of Attributes (K. Lancaster 1966) 

• Η θεωρία των χαρακτηριστικών (Lancaster 1966): μια 
νέα οπτική στην έννοια της χρησιμότητας και των 
καταναλωτικών επιλογών 

 

• Με βάση τη  Θεωρία των Χαρακτηριστικών, οι 
καταναλωτικές επιλογές (ιδίως στα υποκατάστατα 
αγαθά):  

– δεν βασίζονται στο αγαθό per se, 

– αλλά σε μια δέσμη χαρακτηριστικών (bundle of attributes) 
τα οποία συνθέτουν (ή, αλλιώς, χαρακτηρίζουν)  ένα 
αγαθό [άρα και τη χρησιμότητα η οποία αντλείται από 
αυτό]  



Theory of Attributes (K. Lancaster 1966) 

• Μεταξύ των χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη δέσμη 
των ιδιοτήτων ενός αγαθού, το κόστος (τιμή) και η 
ποιότητα (με πολλαπλούς ορισμούς στη βιβλιογραφία) 
αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά.  

 

• Σύμφωνα με τον Lancaster, οι καταναλωτές συνειδητά 
(δηλαδή με ενεργή αναζήτηση) ή ασυνείδητα κάνουν τις 
επιλογές τους μεταξύ αγαθών με βάση το σχετικό 
“επίπεδο” κάθε επιμέρους ιδιότητας σε κάθε ένα από τα 
αγαθά (level of attribute).  



Theory of Attributes (K. Lancaster 1966) 



Theory of Attributes (K. Lancaster 1966) 

• Η ίδια η θεωρία του Lancaster εδράζεται σε παλαιότερες 
θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως η θεωρία του utility 
tree (Strotz 1957, Strotz 1959, Gorman 1959), οι οποίες, 
πέραν των μαθηματικών τους εκφράσεων, διέπονται 
από έναν κοινό παρονομαστή: 

– Ότι τα αγαθά χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες 
«διαστάσεις» εκλαμβανόμενης χρησιμότητας 

Strotz R.  "The Empirical Implications of a Utility Tree," Econometrica, 25, 2 (April, 1957) pp. 269-
280. 
Strotz R. The Utility Tree--A Correction and Further Appraisal Econometrica, Vol. 27, No. 3 (Jul., 
1959), pp. 482-488 
Gorman W. M. , "Separable Utility and Aggregation” Econometrica, Vol. 27, No. 3 (Jul., 1959) 



Οι θεωρητικές καταβολές του υποδείγματος: 
Theory of Attributes (K. Lancaster 1966) 

• Η θεωρία των χαρακτηριστικών άνοιξε νέους δρόμους 
στην ανάλυση των καταναλωτικών συμπεριφορών 

– Και χρησιμοποιήθηκε ενεργά και στην πράξη (και 
ερευνητικά αλλά και ως εργαλείο πολιτικής για τον 
επηρεασμό των καταναλωτικών επιλογών) 

 

• Βασικό μειονέκτημα της θεωρίας: το κόστος είναι 
εξωγενής μεταβλητή του υποδείγματος 



Η μετεξέλιξη της θ. Lancaster στην υγεία: 
Multi-Attribute Utility Theory  

• Το δεύτερο θεωρητικό θεμέλιο του υποδείγματος  

 

• Θεωρία της Χρησιμότητας Πολλαπλών Ιδιοτήτων 
(Multi-Attribute Utility Theory) (Torrance 1982 και 
αλλού): 

–  ομοίως με τα “απλά” καταναλωτικά αγαθά, τα αγαθά και 
οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας, αλλά και οι καταστάσεις 
υγείας συντίθενται από μια δέσμη ιδιοτήτων, το επίπεδο 
των οποίων (μεταξύ των υποκατάστατων αγαθών) 
επηρεάζει την τελική επιλογή του χρήστη  

 



H MAUT στην υγεία είναι πολύ πιο 
διαδεδομένη από όσο νομίζουμε: 

• EQ-5D 



H MAUT στην υγεία είναι πολύ πιο 
διαδεδομένη από όσο νομίζουμε: 

• QALY 



H MAUT στην υγεία είναι πολύ πιο 
διαδεδομένη από όσο νομίζουμε: 

• Discrete choice experiments, WTP, Contingent valuation 

Morris S, Devlin N, Parkin D, Spencer A: Η Οικονομική Ανάλυση στη 

Φροντίδα Υγείας (Ελληνική Έκδοση), Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2016 



Η ΜΑUT στην υγεία 

• Η MAUT είναι μια εξαιρετική θεωρητική προσέγγιση, με 
βασικά της πλεονεκτήματα 

– το γεγονός ότι συμφωνεί με τις θεμελιώδεις θεωρίες 
χρησιμότητας και  

– Το γεγονός ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο 
ερμηνείας της διαδικασίας στάθμισης και άθροισης των 
επιμέρους attributes  

 

• Ανοικτό ζήτημα, παρόλα αυτά, παραμένει η στάθμιση 
του κόστους στην απόφαση του καταναλωτή 



Πώς μπορούν να μετασχηματιστούν οι 
παραπάνω συμβολές στο πεδίο της 

καταναλωτικής επιλογής μεταξύ ενός 
γενοσήμου και ενός off patent φαρμάκου; 



Το προτεινόμενο υπόδειγμα 

• Το προτεινόμενο υπόδειγμα επιλογών είναι ένα 
υπόδειγμα γενικής (συνολικής) ατομικής 
χρησιμότητας. 

– Και αποτελεί ένα υπόδειγμα από την πλευρά της ζήτησης 
 

• Έστω ότι η συνολική χρησιμότητα (W) ενός ατόμου 
εξαρτάται από δύο παράγοντες: το διαθέσιμο εισόδημα 
(Y) και την υγεία (Η) (δηλαδή, επί της ουσίας, μια 
προσέγγιση Grossman) 
 

• Συνεπώς, για τη συνολική χρησιμότητα: 

W = UΥ + UΗ   

 



Το προτεινόμενο υπόδειγμα 

• Η εμφάνιση ενός προβλήματος υγείας, για το οποίο θα 
χρειαστεί θεραπεία, μεταβάλλει τη συνολική 
χρησιμότητα (W), καθώς μειώνει το επίπεδο υγείας. 

 

• Για την αντιρρόπηση του προβλήματος υγείας, το ατόμο 
θα κληθεί να καταβάλει ένα ποσοστό του εισοδήματός 
του (έστω C) με σκοπό να λάβει μια θεραπεία, η οποία 
θα έχει ένα συγκεκριμένο μέτρο αποτελεσματικότητας 
(έστω Ε)  

 

W’ = UΥ – UC + UΗ + UE   



Το προτεινόμενο υπόδειγμα 

• Ιδανικά, και με βάση τις προβλέψεις της Θεωρίας του 
Καταναλωτή και του Αξιώματος της Ορθολογικότητας, 
το άτομο θα διαθέσει του εισόδημά του με όρους 
οριακού κόστους και οφέλους έως ότου W’      W  

 

• Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να ισχύει η ισότητα: 

 

UC = UE    



Το προτεινόμενο υπόδειγμα 

• Ποιες, όμως, είναι οι ιδιότητες, με βάση τη Θεωρία των 
Χαρακτηριστικών, οι οποίες συνθέτουν τη χρησιμότητα 
της θεραπείας στην περίπτωση που ο καταναλωτής 
καλείται να επιλέξει μεταξύ ενός Gx και ενός off patent;  
 

• Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία: κόστος + ποιότητα 

• Ποιότητα: ένας σύνθετος δείκτης, ο οποίος απαρτίζεται 
από χαρακτηριστικά όπως (Ganther 2000, Geither 2001) 

– (α) η ασφάλεια της θεραπείας (β) η αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας και (γ) η σοβαρότητα της κατάστασης η 
οποία πρόκειται να θεραπευθεί 

Σημείωση: τα μεγέθη αυτά σε ένα υπόδειγμα ατομικής χρησιμότητας είναι εξ ορισμού 

υποκειμένικά!  



Το προτεινόμενο υπόδειγμα 

• Ως εκ τούτου, η ισότητα UC = UE (δηλαδή η οριακή 
ανάλυση) μπορεί να μετασχηματισθεί ως εξής:  

 

UC = Usafety + Uefficacy  + Useverity  

 

 

• η εξίσωση πλέον υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα αντίρροπο 
ανάμεσα στο προς καταβολή κόστος από τον 
καταναλωτή και το (αναμενόμενο) αποτέλεσμα σε 
όρους ποιότητας   



Το προτεινόμενο υπόδειγμα 

• αν μετασχηματισθεί η προηγούμενη εξίσωση σε ένα 
πρόβλημα επιλογής μεταξύ γενοσήμου – προϊόντος 
αναφοράς, καθένα από τα οποία έχει το δικό του κόστος 
και ποιότητα, τότε: 

 

              UCoff - UCgx = (Usafety,off + Uefficacy,off  + Useverity) –      
(Usafety,gx + Uefficacy,gx  + Useverity)  

 

 



Το προτεινόμενο υπόδειγμα 

• Με άλλα λόγια και ceteris paribus: 

– όσο πλησιέστερα βρίσκεται η εκτίμηση του καταναλωτή 
αναφορικά με την ισότητα ως προς την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα μεταξύ Gx και προϊόντος αναφοράς 
τόσο μικρότερη θα χρειαστεί να είναι η διαφορά στο κόστος 
μεταξύ γενοσήμου και προϊόντος αναφοράς  

 

– Εναλλακτικά, μεγαλύτερες αποκλίσεις στην υποκειμενικά 
αξιολογούμενη διαφορά στην ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα μεταξύ γενοσήμου και προϊόντος 
αναφοράς θα απαιτήσουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή 
γενοσήμου προκειμένου να τύχει της επιλογής του 
καταναλωτή.  

 



Το προτεινόμενο υπόδειγμα 



Επιμέρους υποδείγματα 

• Το κεντρικό υπόδειγμα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε 
να ερμηνεύσει θεωρητικά περιπτώσεις όπου υφίστανται 
διαφορές μεταξύ των καταναλωτών: 

– Αναφορικά με το εισόδημα (τα άτομα υψηλότερου 
εισοδήματος αποδίδουν μικρότερη αξία – ceteris paribus- 
στη διάσταση της συμμετοχής στο κόστος) 

– Αναφορικά με το επίπεδο υγείας (σύμφωνα με το αξίωμα 
της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας το κέρδος σε υγεία 
αποτιμάται υψηλότερα στην περίπτωση μιας σοβαρής 
νόσου) 

– Καθώς και άλλες συμπεριφορές, όπως η πίστη στη σχέση 
αντιπροσώπευσης κλπ 



Οι γενικές αρχές και οι προβλέψεις του 
υποδείγματος συμφωνούν με τα 

ευρήματα από τη διεθνή και την εγχώρια 
βιβλιογραφία: 









Ανάγκη μεταβολής των προτιμήσεων των 
χρηστών 

• Ο ρόλος των προτιμήσεων 

– Στατιστικά σημαντική συσχέτιση των απαντήσεων με το 
εισόδημα και το επίπεδο εκπαίδευσης 

Η+W Survey GR, ΕΣΔΥ 2016 



Το υπόδειγμα και οι προεκτάσεις 
πολιτικής 



Σας ευχαριστώ 


